
Idag börjar Poker-DM 2014
Idag startar den åttonde upplagan av Poker-DM Online på www.svenskaspel.se. 21 nya distriktsmästare ska koras. Förra årets
turneringar slog rekord när 2 155 pokerspelare tävlade om titlarna.

– Det finns ett fortsatt starkt pokerintresse i Sverige. Förra året trotsade både Poker-DM och Poker-SM en vikande pokertrend med att sätta rekord i antal
tävlande och prispotter, säger Therése Lindström, ansvarig online-Poker på Svenska Spel.

Förra året gjorde 2 155 tävlande upp om distriktmästartitlarna och ett förstapris på 215 261 kronor i Main Event. Förutom titlarna och prispengarna
direktkvalificeras vinnarna till årets Poker-SM, som förra året blev den största pokerhändelsen i Sverige med 7 543 tävlande och ett förstapris i Main
Event på 1,2 miljoner kronor.

Så spelas Poker-DM 2014
Poker-DM startar måndagen 31 mars och avslutas med finalen den 6 april. 7 april kommuniceras de 21 nya distriktmästarna. Liksom förra året avgörs DM
genom fyra rankinggrundande turneringar. Varje turnering spelas gemensamt med spelare från hela landet. Den som efter alla turneringar samlat ihop flest
poäng totalt i respektive län blir distriktsmästare. Efter varje turnering presenteras den totala rankingen per län.

Tävlingsschema Poker-DM 2014

31/3: Poker-DM Normal – Texas Hold’em No Limit , klockan 20:00. Spelas med 5000 startmarker, och med ett inköp på 200 + 10 kronor.

2/4: Poker-DM 5-manna – Texas Hold’em No Limit klockan 20:00. Spelas med 5000 startmarker, och med ett inköp på 200 + 10 kronor.

4/4: Snabbis – Texas Hold’em No Limit klockan 20:00. Spelas med 5000 startmarker, och med ett inköp på 200 + 10 kronor.

6/4: Main Event – Texas Hold’em No Limit klockan 20:00. Spelas med 10 000 startmarker, och med ett inköp på 750 + 50 kronor.

För mer information klicka in på: www.svenskaspelspoker.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

Therése Lindström, ansvarig online-Poker på Svenska Spel, 070-242 79 55

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Svensson, PR Svenska Spel, 070-087 45 40

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag och ägs av svenska staten där hela vinsten går tillbaka till samhället. Bolagets uppdrag är att erbjuda roliga spel
kombinerat med ett starkt socialt ansvarstagande. Visionen är att spel ska vara till glädje för alla. Bolaget erbjuder sport- och turspel via ombud, i mobilen och på
www.svenskaspel.se, samt spel på värdeautomater (Vegas). I koncernen ingår också Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. I sortimentet
återfinns flera kända varumärken, bland andra Triss, Lotto, Oddset och Stryktipset. Cirka 75 procent av den vuxna befolkningen spelar någon gång under året på
något av bolagets spel och varje år betalar Svenska Spel ut vinster till ett värde av cirka 12 miljarder kronor. Svenska Spel är en av landets största idrottssponsorer
med ett engagemang för både elitsatsningar, talangutveckling och en stark breddidrott.

I Svenska Spels medierum http://media.svenskaspel.se hittar du nyheter, pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.


